
ذذ ا ((  نن الله ل يهدي دلةلة، إ )) هد اية توفيق ل هد اية دلةلة، بل هد ايةإ
مممم نل يهدي من هو كاذب كفففار اةلدلةلة ثابتة ةلكل أحد، نعم ((  ) (( 

" فممي نسممبة  اةلوةلممد إةليممه ": )) قممال  اةلمؤةلمف كاذبهو) أي  اةلذي هو، ((
ببو ا  اةلوةلد إةليه هممم  اةليهممود و اةلنصممارى و اةلمشممركون ثلثممة، أممما مس و اةلذي ن ن
بح  ابمم ن  اةللممه، رر  اب ن  اةلله، وأما  اةلنصارى فقاةلو ا:  اةلمسممي  اةليهود فقاةلت: عزي

بت  اةلله، و الية كما تشاهدون ((  ممنوأما  اةلمشركون فقاةلو ا:  اةلملكئكة بنا
مصها بنسممبة  اةلوةلممد إةلممى  اةللممه؛هو كاذب صص صمة ةلك ن كأن  اةلمؤةلف خ  )) عا

ددا لطصففطفى ممففاةلقوةله فيممما بعممد: ((  لو أراد اللففه أن يتخففذ ولفف
لل ق ما يشاء  (( يخ
... : اةلطاةلب

صصها بنسبة  اةلوةلد إةليه؛ ةلقمموةله تعمماةلى: (( : اةلشيخ لو أراد كأن  اةلمؤةلف خ
ددا مذ ول خخ نت ررنمما إةلممى  اليممة (( الله أن ي مظ خذب )) و اضح؟ وإل فلممو ن  ))كا

صيد بنسبة  اةلوةلممد إةلممى  اةللممه عممز وجممل ةلكمم ن  اةلمؤةلممف مق بت ةلكانت مطلقة ةلم 
مدها باعتبار أو بقرينة  اةلسياق. (( صي لرق نفا من ك ممل أن تكممو  )) كفار هذه يحت

ذة مف مرت صمم صيغة مباةلغة ويحتمل أن تكون ةللنسبة، فإن كانت  اةلنسبة صمما
صناء وما أشممبه ذةلممك، وإن كممانت صشاب وب صد اد وخ ممة كما نقول: نجار وح مز ل
لل على  اةلكثرة، وعلى كل حال بد ذة لزمة ةلكنها ت صيغة مباةلغة ةلم تك ن صف
بد بهمما  اةلكفممور بمماةلله عممز وجممل، وقممال رء ةللمباةلغة أو ةللنسبة فمماةلمر ا فسو ا
رفمر: عبممادة غيمر  اةللمه، بك صن هممذ ا  مر  اةللممه " ول شممك أ  اةلمؤةلف: " بعبادته غي
بده  اةلسياق وهو قوةله فيما سبق: يي مؤ مر هنا بعبادة غير  اةلله ي مصيص  اةلكف وتخ

والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إل ليقربونا إلففى(( 
 (( الله
" دداقال  اةلله تعاةلى: ((    )) كممما قمماةلو ا  اتخممذلو أراد الله أن يتخذ ول

ذد ا   )) " (ةلممو) هممذه لطصطفى ممففا يخلفف ق ممففا يشففاء(( اةلرحم ن وةل
شرطية،  اةلشرط  اةلذي فيها (أر اد) وجو ابه: (لصممطفى مممما يخلممق مممما
ذتمما مب صن (ةلممو)  اةلشممرطية إذ ا كممان جممو اب  اةلشممرط فيهمما مث يشاء)، و اعلممم أ

بنه باةلل م ((  مد اللهفالكثر  اقتر ا  ))، وقممد يممأتي غيممر لطصطفى -لو أرا
نن باةلل م كقوةله تعاةلى: ((  مر مت دجامق مناه أجا لل  ))، أما إذ ا كانلو نشاء جع

بن باةلل م، نعم نعم وهو كثير  المثلة فممي هممذ ا ةلكمم ن قممد مر مت ييا فإنه ل يق مف من
مرن باةلل م كقول  اةلشاعر :يقت

مر لقنا   ولكن ل خيا مر مطى الخيار لما افت لنع مع الليالي ولو 



((  )) أر اد إر ادة كونيممة فتكممون بمعنممىلو أراد الله ان يتخففذ ولففدا 
ذد ا ذد ا يعنممي أن يجعممل ةلنفسممه وةلمم  اةلمشيئة يعني: ةلو شاء  اةلله أن يتخذ وةلمم

رفوةلطصطفىكما قاةلو ا  اتخذ  اةلرحم ن وةلد ا ((  صصمم  )) ( اصممطفى) ممم ن  اةل
لطصطفى ممففاوهو خيار  اةلشيء فيكون معنى ( اصممطفى)  اختممار، (( 

مممم ن  اةلممذي يخلممق (( يخلفف ق  )) و(ممما) هنمما مفعممولمففا يشففاء )) أي 
( اصطفى) أي: لصطفى ما يشاء مما يخلقه، وقوةله: (مما يخلممق) هممذه
 اسم موصول أعني (ما) و اةلعاكئد؟

  محذوف: اةلطاةلب
مم ن) مممع أنهممم: اةلشيخ صبر بم(ما) دون ( به، وع بق  محذوف و اةلتقدير: مما يخل

صبر بممم(ممما)؛ رر  اب ن  اةلله  اةلمسيح  اب ن  اةلله فع بت  اةلله وعزي قاةلو ا:  اةلملكئكة بنا
بة مظمم بأريممد ملح مممم ن وجممه آخممر أنممه إذ ا  مم ن) هذ ا م ن وجه،  مم ن ( لم  لنها أع
بر بممم(ممما) عمم ن (ممم ن)، وهنمما يممر اد ملحظممة  اةلصممفة وهممي صب مع بي  اةلصفة فإنه 
بح بممه ممما قلنمما: قممال  اةللممه تعمماةلى: (( مضمم صت  اةلعبممادة، و انظممرو ا إةلممى مثممال ي

 )) وةلممم يقممل (ممم ن)؛ لنممه ةليممسفانكحوا ما طاب لكم من النساء
يبممر بمم(ممما) عم ن بع  اةلمقصود عي ن  اةلمممرأة إنمما  اةلمقصمود  اةلوصمف فلهممذ ا 
مممم ن مخلوقمماته ذ ات  الر ادة و اةلشممعور (م ن)، (لصطفى مما يخلممق) أي 
مرهممم كاةلجممماد ات ممم ن  الصممنا م  اةلمنحوتممة رير و اةلمسيح و اةلملكئكة وغي مز بع ك

ذد ا " قوةله: (( ما يشاءوغيرها، " ((  مذه وةل مما يخل ق ما يشاء )) و اتخ
مر ذد ا غيمم )) نقول في (ما يشاء) كما قلنا في (مممما يخلممق)، " و اتخممذه وةلمم
مممم ن قمماةلو ا)؟ مممم ن)؟ (غيممر  صل ( مم ن  اةلملكئكة بنات  اةللممه " (إن) و مم ن قاةلو ا 
كلكم عندكم (إن)؟
... : اةلطاةلب

بت  اةلله وعزير  اب ن  اةلله و اةلمسيح: اةلشيخ مم ن  اةلملكئكة بنا مم ن قاةلو ا   " غير 
ذد ا ممما منعممه  اب ن  اةلله " نعم، يعني أنه عز وجل ةلو أر اد  اةللممه أن يتخممذ وةلمم
مره، فهو عز وجممل ةلممه أحد، لصطفى مما يخلق ما يشاء مما قاةلوه أو غي

ذد ا كممما قممال تعمماةلى: ((  وما ينبغي اةلملممك  اةلكامممل وةلكنممه ل يتخممذ وةلمم
ددا مذللرحمن أن يتخذ ول مخمم صت  )) يعنممي مسممتحيل غايممة  السممتحاةلة أن ي
له وةلد ا وةلهذ ا قال هنا: " ((  من محا لب مذ  اةلوةلممد (( لس ذها ةله عمم ن  اتخمما مو)) تنزي له

لر نها مق لل لد ا خح موا لل له ا نل ه " (سمبحانه) أي تنزيهما ةلمه، و(سمبحان)ال مق  )) ةلخل
صن مبيح، و اعلممم أ مدر تسمم مح) و اةلمصمم صب مسمم مممم ن ( نر  مد بم مص هذه  اسم مصدر  اس
ذذ ا بغيممر ذر ا أو شممذو ذما، وةلك ن ربما تممأتي نمماد مفة د اكئ (سبحان) ملزمة ةللضا
محان، وةلكمم ن  الصمل أنهمما رب لسمم إضممافة، وربمما تقمترن بممم( ال) فيقممال: ذ ا  اةل



بلهمما يكممون مم صية  اةلمطلقممة وعا ملزمة ةللضافة وأنها منصوبة على  اةلمفعوةل
ذها ةله، وقممول  اةلمؤةلممف: " عمم ن  اتخمماذ  اةلوةلممد " مزي ذما، و اةلمر اد تن ذفا د اكئ محذو
مذ صزه عمم ن  اتخمما صصه باتخاذ  اةلوةلد؛ لن  اةلسياق في ذةلك، وإل فإنه من إنما خ
نب ونقص، فإذ ا قال قاكئل: هممل فممي  اتخمماذ  اةلوةلممد ممم ن  اةلوةلد وع ن كل عي
مةلممد ةللوةلممد عيب؟ فاةلجو اب: نعم، فيه عيممب؛ لنممه يممدل علممى  احتيمماج  اةلو ا
صيممة من صل  الم صنممى كمم بد  النسان إذ ا ةلم يأته  اةلوةلد يرى أنه ناقص ويتم وةلهذ ا تج
مته، فاتخمماذ مره بعممد مممو رك مذ مقي  رب بي أن يأتيه وةلد يساعده على شئون حياته و
مسه عنه مه  اةلله نف صز . اةلوةلد نقص وةلهذ ا ن

ذيا صةلد منممه، و اةللممه سممبحانه:ثان مو رو ع  اةلذي ت صن مء  اةل مقا مم ن أجل ب   اةلوةلد إنما يأتي 
.وتعاةلى غير محتاج ةلذةلك؛ لنه هو  اةلو احد  اةلباقي عز وجل

ذثا ذر ا جمماءه:ثاةل ذل لبيه، ول نسمع وما سمممعنا أن بشمم مث بن مما  أن  اةلوةلد يكو
ذد ا صن  اةللممه  اتخممذ وةلمم مر ض أ بفمم تيس أةليس كذةلك؟ وإنما يأتيه وةلد مثله، فلو 
ذذ ا مله أحممد؛ إ مث صزه ع ن أن يممما ةلكان  اةلوةلد مثل  اةلله عز وجل و اةلله تعاةلى من
منع ع ن  اةلله غاية  المتنا ع. ثم مت صن  اةلوةلد مم صي ن أ مب ففي هذه  اةلوجوه  اةلثلثة يت
ذعا وهو أنممه ةليممس ةلممه زوجممة فقممال تعمماةلى: (( ذعا ر اب ذضا ذكر مان صن  اةلله أي إ

م ق كل شيء وهو بكل شففيء عليففم مب ة وخل خح لكن له طصا  ))ولم ت
ذل؛ روجة كيف يأتي  اةلوةلد؟ وإنما جاء  اةلوةلممد ممم ن آد م مث مز صي ن أنه ةليس ةله  مب ف
مزة مج .لنه آية مع

 )) هو  اةلله وةلو كان ةله وةلممد ةلشمماركه فمميهو الله الواحدطيب، ثم (( 
 )) وةلممو كممان ةلممه وةلممد ةلكممان الواحد الةلوهية و الةلوهية ةليست إل ةله، ((

مده و اةلله و احد ل ثمماني ةلممه عممز ذل ةلو اةل  اثني ن؛ لنه ل بد أن يكون  اةلوةلد مماث
 )) صيغة مباةلغة وصيغة نسبة أي أنه ذو  اةلقهممر  اةلممد اكئمالقهاروجل، (( 

مره  اةللممه عممز وجممل، ممما أكممثر  اةلرجممال بروت قهمم مبمم مج مم ن ذي   اةلمتكرر فكم 
 .و المم ذو ات  اةلجبروت  اةلتي قهرها  اةلله عز وجل
بقه ةلقمموةله: (( يف مو ذر ا فإن  اةلله ل ي صفا ذبا ك مذ مم ن كان كا صن  م ن فو اكئد هذه  الية أ
نن الله ل يهدي من هو كاذب كفار .(( إ
رب ةلمنممع صن  اةلكذب سب مخصال  اةلكفر وأ مم ن  اةلكذب و مم ن فو اكئدها  اةلتحذير  و
مق بوصف -هذه  اةلقاعدة  اةلمتي يمكم ن أن يل بع صن  اةلحكم إذ ا   اةلهد اية؛ وذةلك ل
بوجموده مجممد ب بو يلممق بوصممف  بع نطبممق عليهمما هممذه  اةلفاكئممدة- أن  اةلحكممم  اذ ا 

لل ةلهذ ا أن  اةلنبي صلى  اةلله عليه وسلم قال:  بد مكئه وي مفى بانتفا مت  إياكم(و ان
والكذب فإن الكذب يهففدي إلففى الفجففور وإن الفجففور يهففدي
.( إلى النار



ه إذ ا كمان ة وجهمه: أن رب ةللهد اي وم ن فو اكئد  الية  اةلكريمة أن  اةلصدق سمب
ذبا ةللهد اية بق سب رد يده يكون  اةلص مض رب ةل دده سب ذبا ةللغو اية فض . اةلكذب سب
مم ن؟  ويتفر ع على هذه  اةلفاكئدة:  اةلترغيب في  اةلصدق وةلك ن  اةلصدق مع 
 اةلصممدق مممع  اةللممه ومممع رسممول  اةللممه ومممع عبمماد  اةللممه،  اةلصممدق مممع  اةللممه
بالخل ص ةله، ومع  اةلرسول باتبمماعه، ومممع عبمماد  اةللممه بحسمم ن  اةلمعاملممة،

فإن الصدق يهفدي إلفى الففبر وإن الففبر يهففديباةلصدق (  فعليك
لدق ويتحرى الصدق حتى يكتب إلى الجن ة ول يزال الرجل يص

دقا . ) جعلنا  اةلله وإياكم منهمعند الله طصدي
بب مذ مجمماة، ويقممول بعممض  اةلباعممة:  اةلكمم يقممول بعممض  اةلسممفهاء:  اةلكممذب من
مكممة مل ممير  اةلسمملع نعممم؟ صممح هممذ ا؟ ممماذ ا نقممول؟ نقممول  اةلكممذب مه مسمما
و اةلصدق منجاة، وباةلنسبة ةللسلع  اةلذي يمبيعون ويشمرون يقمول:  اكمذب؛
لجل تحكم  اةلسلع مثل  اةلمسامير ةللبو اب، ممماذ ا نقممول ةلممه؟ نقممول: بممل
بت  اةلبركة، ةلك ن  اةلكممذب مب صن هذ ا هو  اةلمسامير حقيقة هو  اةلذي يث بدق فإ  اص
رسب طيب رة ةللك مق مح رة ةللسلعة مم مق .منف

صن  اةلكفر سممبب ةللغو ايممة؛ ةلقمموةله: ((  ممن هففوم ن فو اكئد هذه  الية  ايضا أ
فلما زاغففوا أزاغ اللففه )) ويؤيممد هممذ ا قمموةله تعمماةلى: (( كاذب كفار

 .(( قلوبهم
يلق بوصف ثبت بع صن  اةلحكم إذ ا  وم ن فو اكئدها  اةلتحذير م ن خصال  اةلكفر؛ ل
مده و انتفى بانتفاكئه، خصال  اةلكفر  اةلتي ل تؤدي إةلى  اةلكفر  اةلمطلممق بوجو
ذبا -و اةلعياذ باةلله- ةللغو اية مثل:  اةلطع ن فممي  اةلنسممب  اةلنياحممة قد تكون سب
بصممو م  اةلمسمملم؛ ةلقمموةله عليممه  اةلصمملة و اةلسممل م: ( رتممل  اةلمع على  اةلميت ق
لله كفر لب المسلم فسوق وقتا ( سبا
... : اةلطاةلب

ررناها  : اةلشيخ صي . و احد و اربعي ن..سبحان  اةلله عندي ما غ
خت أعمموذ بمماةلله ممم ن  اةلشمميطان  اةلرجيممم (( : اةلطمماةلب موا مما نسفف م ق ال ملفف مخ

ملففى مع مر  مهففا نن لر ال وو مكفف لي مو خر  مهففا نن ملففى ال مع مل  لي نل لر ال وو مك لي و ق  مح لل خبا مض  لر لل
م موا

مو له مل  مأ ممى  مس لم لل  مج مخل خري  لج مي لل  لك مر  مم مق لل موا مس  لم نش مر ال نخ مس مو خل  لي نل ال
لر نفففا مغ لل لز ا خزيفف مع لل مهففا * ا لن خم مل  معفف مج نم  لثفف لة  مد خحفف موا لس  لففف من لن  خمفف لم  لكفف مق مل مخ

مها مج لو خفففي مز لم  لكفف لق لل لخ مي لج  موا لز مأ م ة  ميفف خن مما مث خم  معففا لن ملل من ا خمفف لم  لكفف مل مل  مز لنفف مأ مو
لم لكفف خل مذ لث  مل مث لت  ممففا لل لظ خففي  ل ق  للفف مخ خد  لعفف مب لن  خم دقا  لل مخ لم  لك خت مها نم لأ خن  لطو لب
من لفو مر لص لت ننى  مأ مف مو  له نل  خإ مه  مل خإ مل  لك  لل لم لل له ا مل لم  لك بب مر له  نل  (( ال



 بس، أعوذ باةلله م ن  اةلشيطان  اةلرجيم قممال  اةللممه تبممارك وتعمماةلى: اةلشيخ
 )) ممماإن الله ل يهدي مففن هففو كففاذب كفففار-في  اةلمناقشة-: (( 

 اةلمر اد باةلهد اية  اةلمنفية هنا؟
  هد اية  اةلتوفيق: اةلطاةلب

 هد اية  اةلتوفيق، ما هو  اةلدةليل؟: اةلشيخ
... : اةلطاةلب

 ل ل: اةلشيخ
هد اية  اةلتوفيق ..  هد اية  اةلدلةلة ثابتة ةلهم: اةلطاةلب  

 نعم  اةلمنفي هنا هد اية  اةلتوفيق ةلماذ ا ل نجعلها هد اية  اةلتوفيق:  اي اةلشيخ
و اةلدلةلة؟

...  اةلرسول صلى  اةلله عليه وسلم ... : اةلطاةلب
؟... هل عندك دةليل : اةلشيخ

إنك لتهدي إلى طصراط مستقيم (( : اةلطاةلب  ))
شهر )) وقممال تعمماةلى: (( إن علينا للهدى: .. قوةله تعاةلى: ((  اةلشيخ

 )) عمممو م. طيممب،رمضان الذي أنزل فيه القرآن هففدى للنففاس
 )) في أي شيء في أي نسبة  اةلكذب هنا؟خمن هو كاذبقوةله: (( 

 نسبة  اةلوةلد إةلى  اةلله عز وجل: اةلطاةلب
رصتها؟: اةلشيخ صص  ةلماذ ا خ
ذر ا ةللية بعدها: اةلطاةلب  نظ

نفار يعني بقرينة  اةلسياق، طيب قوةله: (( : اةلشيخ  )) معناها؟مك
.  اةلكافر: اةلطاةلب

صعال؟: اةلشيخ مف   اةلكافر، ةلك ن ةلماذ ا جاءت على صيغة 
. ةللمباةلغة: اةلطاةلب

 مباةلغة في  اةلكفر أو نسبة م ن باب  اةلنسممبة نسممبة  اةلكفممر  اةليهممم،: اةلشيخ
رذناها؟ طيب أظ ن  اةللي بعدها أخ

: نعم اةلطاةلب .
)) إةلى آخره (ةلو) هنا؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا : (( اةلشيخ

. شرطية: اةلطاةلب
 شرطية، أي ن فعل  اةلشرط وجو ابه؟: اةلشيخ

.( فعل  اةلشرط (أر اد  اةلله) وجو ابه (لصطفى: اةلطاةلب
 (لصطفى) هل  اةلل م و اجبة في جو اب (ةلو)؟: اةلشيخ
ذجا... : اةلطاةلب  في قوةله تعاةلى ةلو شاء  اةلله جعلناه أجا



 )) طيممبلو نشاء جعلنففاه أجاجففا هكممذ ا  اليممة (( هممي ل ممما : اةلشيخ
 أحسنت
.... : اةلطاةلب

ييا ل يأتي إل مقترنا باةلل م؟: اةلشيخ مف  إذ ا كان من
 ل يأتي مقترنا باةلل م: اةلطاةلب

ييا باةلل م؟... إل؟ : اةلشيخ مف  هل هناك شاهد لقتر انه من
 ةلو نعطى  اةلخيار ةلما  افترقنا: اةلطاةلب

 أخذناها قبل؟أو وةلك ن ل خيار مع  اةللياةلي، طيب نأخذ  اةلفو اكئد : اةلشيخ
لو أراد اللهم ن قوةله: (( ...  : اةلطاةلب  ))

أخذنا  اةللي قبلها؟ : اةلشيخ  
ددا لطصففطفى ممففاقال  اةلله عز وجل ((   مذ ول خخ نت لو أراد الله أن ي

ل ق ما يشاء لل  )) فممي همذه  اليمة  اةلكريممة بيممان كممال سملطان  اةللمهيخ
منع عليه؛ ةلقمموةله: ((  ذئا ةلم يمت مفىسبحانه وتعاةلى وأنه ةلو أر اد شي مط لطصفف ل

يد ا لقممتر احهم أومما يخلفف ق مففا يشففاء صن فيممه ر  ))، وممم ن وجممه آخممر أ
بت  اةللمه أو  اةلمسمميح أو  اةلعزيممر، فيقممول: ةلممو أر اد صن  اةلملكئكة بنا دعو اهم بأ
صدعوه ذد ا لصطفى ما يشاء دون أن يتخذ ما  ا مذ وةل مخ صت . اةلله أن ي

لففو أرادوم ن فو اكئد  الية  اةلكريمة إثبات إر ادة  اةلله عز وجل؛ ةلقمموةله: (( 
ذد ا يخمماةلفالله صن أح مله متفق عليها ل نظ ن أ  )) وإر ادة  اةلله تعاةلى في فع

مله وةلك ن هل تتعدى إةلى فعل  اةلمخلمموق أو ل؟ صن  اةلله تعاةلى يريد فع في أ
مم ن قال: إنها تتعممدى ممنهم  في هذ ا خلف بي ن أهل  اةلسنة وأهل  اةلبدعة ف
صن  اةلمخلوق ةليس ةله إر ادة وهذ ا إةلى فعل  اةلمخلوق وغل في ذةلك وقال: إ
مم ن قال: إنها تتعدى إةلممى فعممل  اةلمخلمموق قول  اةلجهمية  اةلجبرية، ومنهم 
مممم ن ربر وهذ ا مذهب أهل  اةلسنة و اةلجماعة، ومنهم  مج ةلك ن ل على سبيل  اةل
دل بفعلممه ول مق صن  اةلمخلمموق مسممت قال: إنها ل تتعدى  اةلى فعل  اةلمخلوق وأ
مس هذه  المة نعم بجو مة ةلله تعاةلى فيه وهذ ا مذهب  اةلقدرية م .إر اد
وم ن فو اكئد هذه  الية  اةلكريمة إثبات  الفعممال  الختياريممة ةللممه عممز وجممل؛

 و الفعال  الختياريممة ةللممه)) لطصطفى مما يخل ق ما يشاء ((ةلقوةله: 
بفها  اةلله إةلى مضي بي ثابتة باةلسمع و اةلعقل: أما  اةلسمع فما أكثر  الفعال  اةلتي 
صن  اةلفاعل بالختيار أكمممل مممم ن ل يفعممل، وذهبممت نفسه، وأما  اةلعقل فل
ين  الفعال  الختيارية ل تقو م بمماةلله  الشاعرة وغيرهم م ن  اةلمعطلة  اةلى أ
صن  اةلفعل  اةلحادث يسممتلز م حممدوث  اةلفاعممل ول شممك أن عز وجل بحجة أ
بر صن  اةلله سممبحانه وتعمماةلى غيمم هذ ا قول باطل يستلز م ةلو از م باطلة منها أ



رب لخباره  اةلكثيرة  اةلتي لقص ةلله عز وجل وتكذي من مدر على  اةلفعل وهذ ا ت قا
مصر في إثبات  اةلفعل ةله بتح .ل 

))لطصطفى وم ن فو اكئممد هممذه  اليممة إثبممات  اةلمشمميئة ةللممه؛ ةلقمموةله: (( 
 ))، لطصففطفى ممففا يخلفف ق مففا يشففاء(( {يرحمممك  اةللممه} ةلقمموةله:

صلممق بقهمما هممي تتع لل مممم ن حيممث تع و اةلمشيئة نقول فيها كما قلنا في  الر ادة 
بأفعال  اةلله وهل تتعلق بأفعال  اةلمخلمموق؟ علممى  اةلخلف  اةلسممابق  اةلممذي
لبه ةله وهي أن  الر ادة تنقسم شرحناه في  الر ادة، ةلك ن هنا أمر يجب  اةلتن
مئة فهي قسم و احممد  اةلى قسمي ن: إر ادة شرعية وإر ادة كونية، أما  اةلمشي
بف  اةلمشيئة فهي بمعناها فممإذ ا قلممت: ممما أر اد مد فقط،  الر ادة  اةلكونية تر ا
 اةلله كان. فهو بمعنممى: ممما شمماء  اةللممه كممان. أممما  الر ادة  اةلشممرعية فإنهمما
لبممه  اةللممه عممز وجممل فتقممول: إن  اةللممه تر ادف  اةلمحبة أي أنها تتعلق بما يح
مره هممذه  الر ادة شممرعية، طيممب و اةلفممرق بيمم ن  الر ادة بك صنمما أن نشمم مريد م بي

صن  الر ادة  اةلكونيممة شمماملة:  اةلوجه  الول: اةلشرعية و اةلكونية م ن وجهي ن  أ
مما يحبه  اةلله وما ل يحبه،  الر ادة  اةلكونية، فهو يريد  اليمان ويريد  اةلكفر مةل
ويريد  اةلطاعة ويريد  اةلفسق بالر ادة  ايش؟  اةلكونية، أما  اةلشممرعية فإنهمما
صن  اةللممه يريممد  اةلفسممق ل تتعلق إل فيما يحبه فقط، فل يمك ن أن تقممول: إ
ذيا - اةلفرق  اةلثاني-  الر ادة  اةلكونيممة ل بممد فيهمما لبه هذ ا مستحيل. وثان أي يح
ذنمما ل بممد أن يقممع، و الر ادة ذئا كو ممم ن وقممو ع  اةلمممر اد، يعنممي إذ ا أر اد شممي
 اةلشرعية قد يقع وقد ل يقع، يريد منا سبحانه وتعاةلى  اليمممان و اةلطاعممة
يل إشكالت أوردها مح قد توجد وقد ل توجد هذ ا هو  اةلفرق بينهما، وبهذ ا تن
للممق إر ادة  اةللممه بكممل  اةلقدرية على أهل  اةلسممنة فقمماةلو ا ةلهممم: إذ ا أثبتممم تع
صن  اةلله يريد  اةلشممر فيكممون  اةللممه-علممى ممكم أ مز شيء حتى في  اةلمعاصي ةل
بل  اةلله  اةلعافية، ماذ ا نقول؟ نقممول: أممما  الر ادة ذر ا نسأ يري مةلهم- ش تقدير قو
ذد ا، وأما  الر ادة  اةلكونية فممإنه  اةلشرعية فإن  اةلله ل يمك ن أن يريد  اةلشر أب
ذنا ةللشر ةله حكمة باةلغة كثيرة معروفة نعم .يريد ما شاء، ةلك ن إر ادته كو
به  اةلله سبحانه وتعاةلى ع ن كل ممما وصممفه مزي مم ن فو اكئد هذه  الية تن يقول: 

منهبه  اةلكافرون  اةلجاحدون؛ ةلقوةله: ((  محا لب لس  )).
مم ن فو اكئدها إثبات  اسم  اةلله: ( اةلله) و( اةلو احد) و( اةلقهمار) ثلثممة أسممماء، و
صق منها فم( اةلله) مت بته  اةلله ةلنفسه فإنه يتضم ن  اةلصفة  اةلتي  اش وكل  اسم يثب
ذة ممم ن صممفاته، ( اةلو احممد) صق م ن  الةلوهية ففيممه إثبممات  الةلوهيممة صممف مت رش م
رهر ففيه إثبات  اةلوحد انية ففيه إثبات  اةلوحد انية ةلله عز وجل، ( اةلقهار)  اةلق
مةلب ةلكل شيء صلب  اةلغا صنه  اةلقهار  اةلغ  . اةلقهر ةلله عز وجل وأ



 )) وهذ ا مبتدأ  اةلدرس  اةليو م قال: "خل ق السماواتثم قال تعاةلى: (( 
يلق بم(خلممق) " هممذه  اليممةخل ق السماوات والرض بالح ق((   )) متع

صن  اةلخمماةلق ييمم ن أ مب بي ذد ا؛ ةل بقممول: إن ةللممه وةلمم مممم ن ي يد قممول  جمماءت عقممب ر
بكممه، ول صل مل بكمم صن  اةل دي ع ن  اةلوةلد ول يحتاج إةليممه؛ ل من ةللسماو ات و الر ض غ

رلك، قمموةله: ((  بم م م  اةلممم نك تممما مةلمم مر ما مممم ن كممان غيمم خلفف قيحتمماج ةللوةلممد إل 
: )) ( اةلسماو ات) جمع سماء و اةلسماء يطلممق علممى معنييمم نالسماوات

بدون  اةلسمممماو ات، و اةلمعنمممى  اةلثممماني: يو وإن كمممان  بلممم بع  اةلمعنمممى  الول:  اةل
مم ن  الول قمموةله رقف  اةلتي بناها  اةلله عز وجل، ف صس بت  اةلمعروفة  اةل  اةلسماو ا

دء  أنزل من السماءتعاةلى: ((  محابما صسمم مم ن  اةل مم ن  اةلسماء) يعني  ) ((
رقف وةلكنه في  اةلعلو، ومنه قوةله صس مقة في  اةلسماء  اةل مص و اةلسماء ةليست ل

لب الى السماء ((تعاةلى:  لد بسب لد  أي  اةلى  اةلعلو، وأممما  اةلثمماني)) فليم
مثير قال  اةلله تعاةلى: ((  خء اةلذي هو  اةلبناء فهو ك مما نسفف ملى ال خإ موى  مت لس نم ا لث

منففا لي مت مأ متا  مل مقا دها  لر مك لو  مأ دعا  لو مط ميا  خت لئ خض ا لر لل
م خل مو مها  مل مل  مقا مف نن  مخا لد مي  خه مو

خن  لي مم لو ميفف خفففي  لت  موا مما مسفف مع  لب مس نن  له مضا مق مف من *  خعي خئ )) ومنممه هممذهمطا
خت الية ((  موا مما نس م ق ال مل ربع سماو ات كما فيمخ رمع س مج معها؛ لنها  مم مج  ))، و

 )) هي  الر ض  اةلممتيوالرض اةلقر ان  اةلكريم وكما في  اةلسنة  اةلنبوية، (( 
رلق يعيشون عليها كما قال تعاةلى: ((  معها  اةلله عز وجل ةللخ مض مضو والر

منام مل معها ل ذحا يعنممي ةليممسوض مدها صري بر عد رك مذ مت في  اةلقرآن   )) وةلم يأ
برها بهذ ا  اةلعدد ل علممى سممبيل صن  الرضي ن سبع، ةلك ن جاء ذك في  اةلقرآن أ

من اةلتصريح كقوةله تعمماةلى: ((  خمفف مو لت  موا مما مسفف مع  لب مسفف م ق  ملفف مخ خذي  نلفف له ا نل ال
نن له مل لث خم خض  لر لل

م م ن ماا بي مبا مت مةل ص ن في  اةلصفة؛  به مل ص ن في  اةلعدد وةليس مث به مل  )) مث
صن  الرضي ن بي ن  اةلسماو ات و الر ض في  اةلصفة، أما  اةلسنة فصريحة في أ

خمففن(سبع قال  اةلنممبي صمملى  اةللممه عليممه وسمملم:  درا  مع شففب مط مت ممن اق  
خضففين مر خع أ لب مم القيام ة من سفف له يو مق وو لط دما  لل لظ خض  لر  ) و اةلظمماهرال

بضممها تحممت بعممض صن هممذه  الرضممي ن متطابقممة يعنممي بع مممم ن  اةلنصممو ص أ
صن قوةله عليه  اةلصلة و اةلسل م:  وقه يففوم القيامفف ة(كاةلسماو ات؛ ل لطو  

خضين مر صذب بما تحت  الر ض  اةلعليا،من سبع أ مع بي  ) ةلول أنها متطابقة ةلم 
مضممي ن مر ملماء  اةلذي ن يتكلمممون علممى خلممق  ال بع مكر  اةل مذ فهي متطابقة، وةلك ن 
رل بعضممها عمم ن بعممض؟ أو هممي كتلممة مصمم هممل هممذه  الرضممون متباينممة منف
و احدة؟ هذ ا نقول في  اةلجو اب عنه أو في  اةلجممو اب عليممه:  اةللممه أعلممم ل
مع أرضممي ن كممما جمماء ذةلممك فممي رؤم ن بأن هناك سممب بن ندري، ةلكنه يجب أن 
  اةلنصو ص



مقممه إياهمما بمماةلحق،)) بالح ق ((وقوةله: "  صن خل يلق بم(خلممق) " يعنممي أ  متع
مق ةلها غيره هذه و احدة، و اةلثاني باةلحق أي يقا ل خاةل مقها ح  اةلحق أي أنه خل

ذل، كما قممال تعمماةلى:  مماوات((مم ن أجل  اةلحق ل باط نسفف منففا ال لق مل مخ مما   و
دل خط مبا مما  له من لي مب مما  مو مض  لر لل

م منا((    اةلسماو ات أو  اةلسماء؟ ))موا لق مل مخ مما  و
دل خط مبا مما  له من لي مب مما  مو مض  لر لل

م موا مء  مما نس لروا ال مففف مك من  خذي نلفف بن ا مظفف مك  خلفف  ))مذ
ممففا((وقممال تعمماةلى:  له من لي مب ممففا  مو مض  لر لل

م موا خت  موا مما نسفف منففا ال لق مل مخ ممففا  مو  
من  خبي خع و ق*مل مح لل خبا نل  خإ مما  له منا لق مل مخ مما  صن فممي   )) وصدق  اةلله عز وجل فممإ

مرف  اةللممه عممز بيعمم مم ن  اةلحق ما هو ظاهر، فبهما  مق  اةلسماو ات و الر ض  رل خ
وجل وتظهممر آيمماته  اةلكونيممة وآيمماته  اةلشممرعية، وبهممما يعيممش  اةلخلممق ول
مممم ن بصر ما في خلق  اةلسممماو ات و الر ض  يمكننا في هذ ا  اةلمجلس أن نح

لر الليل على النهار ويكففور النهففار علفى الليففل اةلحق، ((  وو مك  ))ي
وورقال  اةلمؤةلف: " (( مك لي صن  اةللممه يوةلممج  اةلليممل فممي  مخل " ول شممك أ رد بيمم  (( 

 اةلنهار ويوةلج  اةلنهار في  اةلليل كما في  اليات  الخممرى، وةلكمم ن هممل معنممى
مخل  اةلنهممار رد بيمم مخل  اةلنهممار علممى  اةلليممل فيطممول و بيد  اةلتكوير هنا  اليلج أنه 

بر  اةللفممظ يممأبى ذةلممك؛ لن  اةللممه قممال: (([كذ ا]على  اةلليل فيطول؟  مه  ظمما
مهممايكور لي مةل بر  اةلعمامة أي  رو مك موير  اةلتكوير هو  اةلتدوير ومنه  رد  )) و اةلتكوير  اةلت

مدير  اةلليل علممى  اةلنهممار، وهممذ ا يشممبه بي ذر ا فم(يكور) يعني  مو ا رك مأ صمى  مس بت مها  بت صيا مةل

دثا قوةله تعاةلى: ((  خثي مح له  لب لل لط مي مر  مها نن مل ال لي نل خشي ال لغ ))، وإذ ا كممان هممذ الي
صنه أي  اةلظمماهر مره ل مظ على ظاه مي  اةللف مر رج بن صن  اةلو اجب أن  مر  اةللفظ فإ ظاه
بلممون  المممر مع م ن  اةلسامع فإذ ا قال قاكئل: ةلماذ ا ل تج ره مذ مدر إةلى  مبا مت مي هو  اةلذي 
مر  اةلقمر ان بماةلقرآن فنجعمل (يكمور) يسم مف بن ممم ن أجمل أن  كما قال  اةلمؤةلف 
مر مه مصح؛ ةلمموجهي ن:  اةلمموجه  الول أنممه خلف ظمما يعني (يوةلج) قلنا: هذ ا ل ي
بت بفممو ذيمما أنممه ي موي، وثان رط مي يور و مد بي مهر  اةللفظ (يكور)؟   اةللفظ صح؟ وش ظا
مممم ن كلمممة (يكممور)، أممما  اةلمعنممى  اةلمسممتفاد ممم ن بممه  اةلمعنممى  اةلمسممتفاد 
مرف م ن  اليات  اةلثانية، فحينئذ نستفيد فاكئدة جديدة غيممر رع بي  الدخال فهذ ا 
فاكئدة  الدخال {يرحمك  اةلله} و اضح يا جماعة؟ طيب، أما كممونه تعمماةلى
يدخل  اةلنهار في  اةلليمل ويمدخل  اةلليممل فممي  اةلنهمار فهمذ ا شميء معممروف

رت  اخممرى،  صةلت عليه آيمما  ": )) قممال ويكور النهففار علففى الليففل((ود
مزيد ((  مي ملهممما "  اةلتسممخير {يرحمممكوسخر الشففمس والقمففرف صةل مذ  (( 

بهمما لي شميء؟ ةلمصماةلح  اةلعبماد؛ بمدةليل مل صةل مذ مةليل يعنممي  رذ صتم  اةلله} بمعنى  اةل
ممففرقوةله تعاةلى: ((  مق لل موا مس  لم نشفف موال مر  مها نن موال مل  لي نل لم ال لك مل مر  نخ مس  ))مو

ذذ ا  اةلتذةليل هنا ةلمصلحة  اةلعباد، و اةلشمس و اةلقمممر معروفممان ل يحتاجممان إ



بفممه أهممل  اةلفلممك ةلزدناهممما ير مع بي بهما بما  مف ير مع ردنا أن ن إةلى تعريف، وةلو أننا أر
مبة إةلى آخممر ممما قمماةلو ا ةلكممان مه مت رة نارية مل صن  اةلشمس كتل ذضا ةلو قلنا: إ غمو
ذضمما كتلممة برون  اةلشمممس وش هممي؟ وينهمما؟ كتلممة؟  اةلقمممر أي يو مد  اةلنمماس يمم
مهب  اةلممذه ن كممل رذ ذضمما يمم ملمة إةلى آخر ما قاةلو ا أي صخرية جامدة باردة مظ
دل مهب، ةلك ن إذ ا قلنا:  اةلشمس ما نر اها آية  اةلنهار و اةلقمر آية  اةلليممل كمم مذ

مضح م ن كممل شمميء، ((  مهممما وفمميسخر يعرفها أو من ميا مر بهممما فممي ج مل صةل )) ذ
ذل ذفممان طممو مل بنهممما يممدور ان علممى  الر ض ويخت رري، فكو مجمم  اختلف هممذه  اةل

صنه ةلمصاةلح  اةلعباد، ((  ذر ا هذ ا ل شك أ مص مق لل يجري لجل مسمىو  ))ك
ملممك مكه  اةلف مل مف مم ن  اةلشمس و اةلقمر، (يجري) أي يسير في  دل) م ن أي ن؟  (ك

صنها تختلف  نة و اضحة ةلك اختلفبمم اةلشيء  اةلمستدير وهما يدور ان باستد ار
بمعنى إةلى أجل أي غايممة (لجممل) أي ))لجل  اةلليل و اةلنهار، وقوةله: (( 

رل مجمم مل  اةللممه عممز وجممل، وهممذ ا أ مبمم مق مم ن  مم ن؟  مبل  مق مم ن  صمى معي ن  ةلغاية مس
بل ذةلممك قمموةله تعمماةلى:  م م  اةلقيامممة ودةليمم  إذا((مسمممى قممال  اةلمؤةلممف: يممو

مرت * وإذا النجفففوم انكفففدرت * وإذا الجبفففال وو لكففف الشفففمس 
مرت وي لت  ))  اةلى أن قال: (( لس مر مض لح مأ مما  نس  لف من لت  مم خل ) ومتى يكممون)مع

لتهذ ا؟ يو م  اةلقيامة كما قال تعاةلى: ((  ملفف خم مع ممففا  لس  لف من بل  لك لد  خج مت مم  لو مي
درا مض لح لم لر  لي مخ لن  مريان إةلممى يممو م  اةلقيامممة فممإذ ا كممان يممو مخم رج  )) فهذ ان ي

مجة  اةلناس إةليهما وذهب رت حا مب ..  اةلقيامة ذه
 (( مبيه وقمموةله:أل هو العزيز الغفار  رن  )) (أل) أد اة  استفتاح وتأتي ةللت

ف:   اةلغماةلب علمى "(هو) يعود على  اةلله عز وجل و( اةلعزيمز) قمال  اةلمؤةل
متهمما  اةللممه مقم ممم ن أعممد اكئه " وهممذ ا أحممد معمماني  اةلعممزة  اةلممتي أثب مت مره  اةلمن أم
صزة  اةلقممدر وعممزة  المتنمما ع معمم ذثمما  ذيمما وثاةل من صن ةلهمما معنممى ثا ةلنفسممه وسممبق أ
ذل قال مم رف باةلعزة كا مص صت بم بالضافة إةلى عزة  اةلقهر، فاةلله سبحانه وتعاةلى 

دعففا تعاةلى: قل ((  لة جمي خه العز لة((  )) أللل نز نن العفف دعففا  إ خه جمي ))للفف
رة ةللممه سممبحانه وتعمماةلى، وقمموةله: ((  اةلغفممار )) متمم فجميممع أنممو ا ع  اةلعممزة ثاب
بر رت مسمم مر ان  رفمم بغ رفممر أو  اةل مغ مبة، و اةل رفممر أو نسمم مغ ( اةلغفار) صمميغة مباةلغممة ممم ن  اةل
صن  اةلمغفممرة أو  اةلغفممر ان هممو صن نقممول: إ مجاوز عنممه ول يكفممي أ  اةلذنب و اةلت
مبى ذةلممك فمماةلمغفرة صن  اةلمعنممى  اةلمشممتق منممه يممأ  اةلتجمماوز عمم ن  اةلممذنب؛ ل
مممم ن سممها م مقيممه  مضع على  اةلممرأس ي بيو مفر شيء  رغ مم مفر و اةل رغ مم مشتقة م ن  اةل
رر و ايممش؟ ووقايممة وةلهممذ ا نقممول فممي معنممى رت مس مفر  رغ  العد اء ففي هذ ا  اةلم
مب ويتجاوز عنه بر  اةلذن بت مفر  اةلذنب أي  اةلذي يس   اةلغفار: هو غا



مق  اةلسممماو ات و الر ض وهممذه  اةلفاكئممدة  رلمم بت خ في هذه  الية  اةلكريمة إثبا
م م  اةلعاةلم مد مق ييي ن و اةلفلسفة  اةلذي ن يقوةلون ب مع مكئ مبا صط يد على  اةل بب عليها  اةلر صت مر يت

مةلم أ صن  اةلعا صن هذه  اةلسماو ات ةليس ةلهمما أول، هممي موجممودة فمميوأ زةلي وأ
لد عليهم؛ لنه يقول:  بر صن هذه  الية ت م ق السففماوات(( الزل فإ مل  )) أي خ

مدها بعد  اةلعد م .أوج
لل علممى بد مع ي صن  اةلجم رمع؛ ل بهه؟  اةلج مدد وج مع صن  اةلسماو ات  وم ن فو اكئد  الية أ
منت  اةلنصو ص  الخرى أنها سبع صي . اةلعدد وقد ب
لده مضمم محق و مق  اةلسممماو ات و الر ض بمماةل صن خلمم مم ن فو اكئممد  اليممة  اةلكريمممة أ و

ذل و مط ملقا با رخ بت رم  مل ذبا.. اةلباطل ف مع مةل . و
صن  اةلخمماةلق ةللسممماو ات و الر ض هممو  اةللممه؛ ةلقمموةله: (( ذضا أ وم ن فو اكئدها أي

ري ن أشرنا إةليهبالح ق مذ ري ن  اةل مي من ما )) على أحد  اةلمع .
صيممة  الر ض؛ ممم ن قمموةله: (( : وم ن فو اكئممد  اليممة  اةلكريمممة مو مر بك بت  مبمما لرإث وو مك ي

مل على النهار مبممان علممى  الر ضاللي مق صن  اةلليل و اةلنهار يتعا ر م أ  )) ومعلو
صن  الر ض كروية صل على أ ذر ا د موي برهما تك ري .فإذ ا كان س
موير  اةلليل و اةلنهممار وقممد أشممار رك مت مة  اةلله عز وجل ب مر رد بق بت  وم ن فو اكئدها إثبا

مل اةلله إةلى ذةلك في قوةله: (( ليف نل لم ال لكفف لي مل مع له  نل مل ال مع مج لن  خإ لم  لت لي مأ مر أ
م لل  لق  

مل مف مأ لء  ميا خضفف خب لم  لك ختي لأ ميفف خه  نلفف لر ال لي مغ نه  مل خإ لن  مم خ ة  مم ميا خق لل خم ا لو مي ملى  خإ ددا  مم لر مس
من  لعو مم لس ملى*مت خإ ددا  مم لر مس مر  مها نن لم ال لك لي مل مع له  نل مل ال مع مج لن  خإ لم  لت لي مأ مر أ

م لل  لق  
مل مف مأ خه  خفيفف من  لنو لك لسفف مت لل  لي مل خب لم  لك ختي لأ مي خه  نل لر ال لي مغ نه  مل خإ لن  مم خ ة  مم ميا خق لل خم ا لو مي

من  لرو خص لب )) ةلو  اجتمع  اةلخلممق كلهممم علممى أن يممأتو ا باةلليممل فممي موضممعلت
مل مممما  اسممتطاعو ا ففممي هممذ ا بيممان كممما  اةلنهار أو باةلنهار في موضع  اةلليل 
يور  اةلليممل علممى  اةلنهممار ويكممور  اةلنهممار علممى مكمم مة  اةلله عز وجل حيممث ي ردر بق
. اةلليل
مخير  اةلشمس و اةلقمممر؛ رس مت بن نعمة  اةلله علينا ب ميا مم ن فو اكئد  الية  اةلكريمة ب و

ممر((ةلقوةله:  مق لمس وال نش مر ال نخ مس .((  و
مريممان، ففيممه رج مهممما ي مك مل مف ميممان فممي  مر رمس و اةلقمممر يج صش صن  اةل وم ن فو اكئدها أ
صن من  الر ض فممإ مر ا بكممون بممدو بقب  اةلليل و اةلنهممار ي مم ن زعم أن تعا يد على   اةلر
مري، وعلى  القممل نقممول: مري و اةلقمر يج  الية صريحة في أن  اةلشمس تج
صنه ل رر ممم ن  اةلكتمماب و اةلسممنة فممإ مه هي ظاهرة في ذةلك وإذ ا كان ةلدينا ظمما
مو هذ ا بد رع بجوز ةلنا أن ن  ي


